
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ครั้งแรก 
วันจันทร� ท่ี   ๑๒  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 

รายช่ือผู0มาประชุม 
 

1. นายสมบูรณ�  ศิริพันธ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑ 
2. นางทองมี   สีวอคํา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑ 
3. นายดุสิทธิ์  ดรหงษา             สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๒                           
4. นางนิจดา  มืดอินทร�   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๒  
5. นายวีระศักด์ิ  ดรพล   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๓ 
6. นางจิระวัส  ดรพรมยุ�ง  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๓ 
7. นายสมพร  รัตน�รองใต6          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๔ 
8. นายไสว  ไชยนาค   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๔ 
9. นายอําคา  น6อยหว6า   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๕ 
10. นางสังวร  ดรพรมยุ�ง   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๕ 
11. นายศักชัย  มณีสาร              สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๖ 
12. นางสําราญ จุฬาคํา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๖ 
13. นายสนั่น  คุณแสง   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๗ 
14. นางสมบูรณ�  ชาภักดี   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๗ 
15. นายเสถียร  ศิริหลวง             สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๘ 
16. นายสมเกียรติ บุญชํานาญ       สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๘ 
17. นายปรีชา ต้ันภักดี    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๙ 
18. นายสายหยุด ดรกันหา           สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๙ 
19. นายสานุชิต  อําลอย              สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๐ 
20. นายทักษิณ  ภูจอมจิต   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๐ 
21. นายนิคม  บุญศรี              สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๑ 
22. นายอําพันธ�  แสนนุภาพ          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๑ 
23. นายดํารงค�  ดรพล     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๒ 
24. นายพิทักษ�  ศรีไชยแสง    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๒ 
25. นางบุญมี  ถาวรชัยเจริญ          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๓ 
26. นายสังวาร  ดรกันหา     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๓ 
27. นางนวลจันทร�  สีคะสอน     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๔ 
28. นายอาทิตย�  นามมุงคุณ            สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๔ 
29. นายคํานวณ  สีลาโคตร     สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๕ 
30. นายคํา  สุทธิสาร                สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๕ 
31. นายถาวร  คุณแสง       สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๖ 
32. นายสวย  ทุนล ี       สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๖ 
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33. นางวิลัยลักษณ�  นามมุงคุณ         สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๗ 
34. นางสาวพรรณิดา  แก6วดา         สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๗ 
35. นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๘ 
36. นายสิงห�ทอง  ดรหม่ัน          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๘ 
37. นายชัยวัฒน� ดวงวันทอง          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๙ 
38. นายประสิทธิ์ เหล�าเจริญ          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๙ 
39. นางละไม สีมะโฮงนาม          สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๒๐ 
40. นายทวี  ดรละคร            สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๒๐ 

 
ผู0ไม�มาประชุม 

 

(ไม�มี) 

 

ผู0เข0าร�วมประชุม 
 

           นายเลิศบุศย�  กองทอง                       นายอําเภอโกสุมพิสัย 
           นายอุดม  โพธิ์งาม                           ท0องถ่ินอําเภอโกสุมพิสัย 
ฝ:ายบริหาร 

1. นายสุภาพ ผาบพุทธา             นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
2. นายบุญถ่ิน  แสนสมพงษ�            รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
3. นายวิษณุกร  ดรแก6วบัว            รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
4. นางพรพิมล  ถามูลตรี   เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 

พนักงานส�วนตําบล 
1. นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 
2. นางกลนกร หาญพิชานันท�  ผู6อํานวยกองคลัง 
3. นายนิพนธ�  หรั่งยี่โถ             หวัหน6าส�วนโยธา 
4. นางสาวรุ�งนภา  มีทอง  นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวฉวี  เขือนอก              นักพัฒนาชุมชน 
6. นางสาวสมร สีสุนนท�             บุคลกร 
7. นายธนกฤต  ศรีภักดี                       เจ6าหน6าท่ีบริหารท่ัวไป 
8. นางละมัย  โหว�สงคราม   ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน 
9. นางสาวมาลัยทิพย�  มะลาด               เจ6าพนักงานธุรการ 
10. สิบเอกวีระวัฒน�  วงศ�ละคร   เจ6าพนักงานปNองกันบรรเทาสาธารณภัย 
11. นางลัดดาวัลย�  โพธิปOดชา   ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีบันทึกข6อมูล 
12. นางสาวลัดดารา รัตน�รองใต6   นักพัฒนาชุมชน 
13. นางสาวประภาพร ศิริมูล   นายช�างโยธา 
14. นางสาวทิพย�  สุวรรณโรจน�   เจ6าพนักงานส�งเสริมสุขภาพ 
15. นางสาวสกุลรัตน�  สุวรรณโสม            ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีจัดเก็บรายได6 
16. นางทิพวัลย� นิตยะรัตน�                     ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีการเงินและบัญชี 
17. นางสาวประภาพร  สีทองสุข              เจ6าพนักงานพัสดุ 
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18. นางบุษกร  สมประสงค�                    นักวิชาการการเงินและบัญชี 
19. นางสาวอาศิรวดี  ชมพูราช                เจ6าพนักงานจัดเก็บรายได6 
20. นางสาวณัฐพล  อันมาก                   ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีธุรการ 
21. นางสาวกุสุมา โคตรประทุม               ผู6ช�วยเจ6าหน6าท่ีประชาสัมพันธ� 
22. นางสุปราณี  ด6วงคําจันทร�                 นักวิชาการเกษตร 
23. นายทยากร  ศรีนูเดช                      ผู6ช�วยนายช�างโยธา 

 
เม่ือถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวสุกัลยา สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ปฏิบัติ

หน6าท่ีเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ชั่วคราว     อ�านประกาศอําเภอโกสุมพิสัย  เรื่อง  
การเรียกประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ครั้งแรก   กราบเรียนเชิญท�านนายอําเภอโกสุมพิสัย
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต�ไหว6พระ และเพ่ือเปSนเกียรติ ขวัญกําลังใจ เรียนเชิญท�านนายอําเภอ
ประดับขีดผู6บริหาร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� พร6อมท้ังเปTดประชุมสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเขวาไร�ครั้งแรก กราบเรียนเชิญคะ 
นายเลิศบุศย�  กองทอง นายอําเภอโกสุมพิสัย   กล�าวเปTดประชุมความว�า ขอแสดงความดีใจกับทุกท�านท่ี
ได6รับความไว6วางใจจากพ่ีน6องประชาชน  ขอให6ทุกท�านปฏิบัติหน6าท่ีในฐานะตัวแทนของพ่ีน6องประชาชน 
ด6วยความอุตสาหะ ซ่ือสัตย�สุจริต และปฏิบัติหน6าท่ีเพ่ือประโยชน�ของประชาชนองค�การบริหารส�วนตําบลเข
วาไร�สืบไป  ท6ายนี้ข6าพเจ6าขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู�เมืองโกสุมพิสัย จงปกปOกรักษาให6
ทุกท�านปฏิบัติหน6าท่ีได6อย�างมีประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆมีความรักความ
สามัคคีก�อให6เกิดประโยชน�สุขต�อประชาชนตลอดไป บัดนี้ได6เวลาอันสมควรแล6วขอเปTดประชุมสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร�ครั้งแรก และให6ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเลขานุการชั่วคราว ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระท่ีกําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด6วยข6อบังคับการประชุมสภาท6องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก6ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ต�อไป 
นางสาวสุกัลยา สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� เลขานุการสภาฯช่ัวคราว กล�าวว�า 
        ในการประชุมสภาท6องถ่ินครั้งแรก(ระเบียบข6อ ๖) ให6ปลัดองค�กรปกครองท6องถ่ินเปSนเลขานุการ
ชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท6องถ่ินผู6มีอายุสูงสุดซ่ึงอยู�ในท่ีประชุมคราวนั้นเปSนประธานสภาท6องถ่ินชั่วคราว 
เพ่ือทําหน6าท่ีเลือกประธานสภาท6องถ่ิน(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด6วยข6อบังคับการประชุมสภาท6องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก6ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข6อ ๗) เพ่ือให6นายอําเภอแต�งต้ัง ดิฉันได6ตรวจสอบ
อายุของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�แล6ว ปรากฏว�า นายคํา สุทธิสาร สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร� หมู�ท่ี ๑๕ เปSนผู6มีอายุสูงสุด เกิดเม่ือวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๗ อายุ ๖๘ ปY จึง
เรียนเชิญท�านเปSนประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ชั่วคราว กราบเรียนเชิญคะ 
 
นายคํา สุทธิสารสมาชิกสภาฯหมู�ท่ี ๑๕ ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราว กล�าวว�า 
          เรียนท�านนายอําเภอโกสุมพิสัย ท�านท6องถ่ินอําเภอโกสุมพิสัย ท�านนายก อบต.เขวาไร�พร6อมคณะ    
ท�านสมาชิกสภาฯผู6ทรงเกียรติ และผู6เข6าร�วมประชุมสภาฯทุกท�าน    กระผมขอเริ่มดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ  ดังต�อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจ0งต�อท่ีประชุม  (ไม�มี) 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล0ว  (ไม�มี) 



 4

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

                     ๓.๑      การเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�
(ตามระเบียบฯข0อ ๘ และข0อ ๑๒) 

นายคํา สุทธิสาร ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราว ขอเชิญท�านปลัด อบต.  แจ6ง
ระเบียบฯให6ท่ีประชุมสภาฯทราบครับ 
 
นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว                                
           เรียนท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ทุกท�าน     ดิฉันขอแจ6งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด6วยข6อบังคับการประชุมสภาท6องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔   เก่ียวกับการเลือกประธานสภาฯ   โดยสรุปดังนี้ ข0อ ๘   “วิธีเลือกประธานสภาท6องถ่ิน   ให6
สมาชิกสภาท6องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท6องถ่ินคนหนึ่ง  ท่ีตนเห็นว�าสมควรให6เปSนผู6ดํารง
ตําแหน�งประธานสภาท6องถ่ิน  การเสนอนั้นต6องมีสมาชิกสภาท6องถ่ินรับรองไม�น6อยกว�าสองคน โดยให6
สมาชิกสภาท6องถ่ินแต�ละคนมีสิทธิรับรองได6เพียงครั้งเดียว  ชื่อท่ีเสนอไม�จํากัดจํานวน  และให6สมาชิกสภา
ท6องถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล�านั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุล  ของผู6ท่ีถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  
เม่ือตรวจนับแล6วให6ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต�อท่ีประชุมสภาท6องถ่ิน  ผู6ท่ีได6คะแนนสูงสุดเปSนผู6
ได6รับเลือก   ถ6ามีผู6ได6คะแนนสูงสุดเท�ากันหลายคน  ให6เลือกใหม�เฉพาะผู6ท่ีได6คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช6วิธีเดิม  
ถ6าผลการเลือกใหม�ปรากฏว�ายังมีผู6ได6คะแนนสูงสุดเท�ากันอีก  ให6ใช6วิธีจับสลากเฉพาะผู6ได6คะแนนสูงสุดเท�ากัน” 
“ให6ประธานท่ีประชุม เชิญสมาชิกสภาท6องถ่ิน ไม�น6อยกว�าสองคน ช�วยตรวจนับคะแนน”ประกอบกับ(ข6อ 
๑๔)  แห�งระเบียบดังกล�าว  “ในการเลือกประธานสภาท6องถ่ิน รองประธานสภาท6องถ่ิน เลขานุการสภา
ท6องถ่ิน ถ6ามีการเสนอชื่อผู6สมควรได6รับการแต�งต้ังเพียงตําแหน�งละหนึ่งคน   ให6ถือว�าผู6นั้นได6รับเลือก”  
 
 นายคํา สุทธิสาร ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราว  กล�าว ทุกท�านคงเข6าใจตาม       
ระเบียบฯท่ีท�านปลัด อบต.ชี้แจง มีสมาชิกท�านใดสงสัย  และซักถามเพ่ิมเติมหรือไม�  ถ6าไม�มี  ขอเชิญ
สมาชิกสภาผู6ทรงเกียรติทุกท�านเสนอชื่อผู6สมควรดํารงตําแหน�งประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวา
ไร� ขอเรียนเชิญครับ 

นายสมบูรณ�  ศิริพันธ  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๑  เสนอ นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน 
นายทวี  ดรละคร    สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๒๐ รับรอง 
นายคํานวณ  สีลาโคตร สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๑๕ รับรอง 

     
นายคํา สุทธิสาร ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราว  ถามท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯ
ท�านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท�านอ่ืนอีกหรือไม� ผลปรากฏว�าไม�มี จึงประกาศให6ทราบว�า นายประสิทธิ์ 
ดรหม่ัน สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี ๑๘ ได0รับเลือกเป>นประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 

มติท่ีประชุม              เห็นชอบ 
 

นายคํา สุทธิสาร ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราวการ   เพ่ือให0การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด6วยข6อบังคับการประชุมสภาท6องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก6ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  (ข0อ ๙) ให6ประธานสภาฯชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาท6องถ่ินต�อนายอําเภอ
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เพ่ือแต�งต้ัง ประกอบกับ(ข6อ ๑๐) ประธานสภาท6องถ่ินชั่วคราวพ6นจากตําแหน�งเม่ือนายอําเภอมีคําสั่งแต�งต้ัง
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ซ่ึงขณะนี้ท�านนายอําเภอโกสุมพิสัยร�วมประชุมกับสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร� จึงขอถือโอกาสนี้รายงานผลการเลือกประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวา
ไร� เพ่ือให6นายอําเภอลงนามประกาศแต�งต้ังประธานสภาฯ กระผมขอหยุดพักการประชุมสภาฯ ๑๐ นาที 
 

พัก ๑๐ นาท่ี 
 

นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  
            เชิญทุกท�านเข6าห6องประชุมสภาฯอ�านประกาศอําเภอโกสุมพิสัย เรื่องแต�งต้ังประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร� ตามมติสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ในการประชุมสภาฯเม่ือวันท่ี ๑๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให0 นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน ส อบต. หมู�ท่ี ๑๘ เป>นประธานสภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลเขวาไร�                                
นายคํา สุทธิสาร ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ช่ัวคราว   เชิญสมาชิกทุกท�านปรบมือ
ต6อนรับประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� รับมอบช�อดอกไม6จากท�านนายอําเภอโกสุมพิสัย
พร6อมกล�าวขอบคุณทุกท�านและรู6สึกเปSนเกียรติท่ีได6ปฏิบัติหน6าท่ีตําแหน�งประธานสภาฯชั่วคราว และได6
ปฏิบัติหน6าท่ีสมบูรณ�แล6ว ขอเชิญท�านประธานสภาฯ ท�านประสิทธิ์  ดรหม่ัน ข้ึนทําหน6าท่ีตามระเบียบวาระ
ท่ีกําหนดต�อไปขอกราบเรียนเชิญครับ 
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�     กล�าวขอบคุณท�านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ทุกท�านท่ีไว6วางใจเลือกกระผม เปSนประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล
เขวาไร�     กระผมจะปฏิบัติหน6าท่ีในตําแหน�งนี้ให6มีประสิทธิภาพ ตามอํานาจหน6าท่ี ท่ีระเบียบฯกําหนดให6มี
ประสิทธิภาพครบถ6วน และจะดําเนินการตามระเบียบวาระท่ี ๓ ข6อ ๓.๑ ข6อ ๓.๒ ข6อ ๓.๓ เชิญท�านปลัด 
อบต. ชี้แจงระเบียบฯให6ท่ีประชุมทราบครับ 
นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ช้ีแจง 
            เรียนท�านประธานสภาฯ  ท�านสมาชิกสภาฯ ทุกท�าน   ต�อไปเปSนการเลือกรองประธานสภาฯและ
เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ให6นําระเบียบฯ (ข6อ ๘)  มาใช6ตามท่ีได6ชี้แจงในการเลือก
ประธานสภาฯโดยอนุโลม ในการเลือกรองประธานสภาฯ (ข6อ ๑๒) และเลขานุการสภาฯ(ข6อ ๑๓) โดยนํา
(ข6อ ๑๒) มาใช6บังคับโดยอนุโลม สมาชิกทุกท�านคงเข6าใจตามข้ันตอนตามระเบียบฯท่ีกล�าวถึงข6างต6นแล6ว 
ดังนั้นจึงขอให6 สมาชิกผู6ทรงเกียรติทุกท�าน เลือกรองประธานสภาฯและเสนอชื่อผู6สมควรดํารงตําแหน�งตาม
ข้ันตอนต�อไป  ขอเรียนเชิญคะ 
นายนิคม  บุญศรี   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี ๑๑   เสนอชื่อ  นายอาทิตย� นามมุงคุณ 
ส.อบต.หมู�ท่ี ๑๔   เปSนรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล�าวว�า ขอผู6รับรอง 2 ท�าน
ครับ    
นาย ดํารง ดรพล สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี  ๑๒   รับรอง  
นาย ถาวร คุณแสง สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี  ๑๖   รับรอง  
 
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล�าวมีผู6รับรองถูกต6องมีสมาชิก
ท�านใดเสนอชื่อท�านอ่ืนเปSนรองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�อีกหรือไม� 
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 ผลปรากฏว�าไม�มี ก็ถือว�านายอาทิตย� นามมุงคุณ สมาชิกสภาฯหมู�ท่ี ๑๔ ได0รับเลือกเป>นรองประธานสภา
องค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล�าว ต�อไปจะเปSนการ
ดําเนินการตามข6อ ๓.๒ การเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบล ตามท่ีปลัด อบต.ได6ชี้แจงตาม
ระเบียบฯแล6ว (ข6อ ๑๘)  กําหนดไว6ว�า  “ให6สภาท6องถ่ินเลือกพนักงานหรือข6าราชการส�วนท6องถ่ินของ
องค�กรปกครองส�วนท6องถ่ินนั้น  หรือสมาชิกสภาท6องถ่ินคนหนึ่งเปSนเลขานุการสภาท6องถ่ิน ท้ังนี้ให6คํานึงถึง
ความรู6ความสามารถอันจะเปSนประโยชน�ต�อสภาท6องถ่ินนั้น”สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล พนักงานหรือ
ข6าราชการส�วนท6องถ่ินตามวรรคหนึ่งให6หมายความถึงปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลเท�านั้น มีหน6าท่ีตาม
ระเบียบกําหนด เชิญสมาชิกเสนอชื่อผู6ได6รับเลือก วิธีการเลือกให6ใช6วิธีการเลือกประธานสภาฯโดยอนุโลม  
ดังนั้น จึงขอให6ท่ีประชุมพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ต�อไป  ขอเรียนเชิญ
ครับ 

 

นายศักชัย มณีสาร   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี ๖ เสนอชื่อ  นางวสาวสุกัลยา สิงห�บุรมย� 
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  เปSนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�    กล�าวว�า ขอผู6รับรอง ๒ท�านครับ  
   

นาย สังวาร ดรกันหา สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี  ๑๓   รับรอง  
นาย ทวี  ดรละคร สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี  ๒๐  รับรอง  
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล�าวมีผู6รับรองถูกต6องมีสมาชิก
ท�านใดเสนอชื่อท�านอ่ืนเปSนเลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�อีกหรือไม� ผลปรากฏว�าไม�มี ก็
ถือว�านางสาวสุกัลยา สิงห�บุรมย� ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ได6รับเลือกเปSนเลขานุการสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ    
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�     แจ6งว�ากระผมขอดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ี ๓. ข6อ ๓.๓  การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปY  ๒๕๕๕ และ
กําหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจําปY ๒๕๕๖  เชิญท�านปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล  แจ6งระเบียบ
ให6ท่ีประชุมทราบครับ 

 

นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ชี้แจง เรียน ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ตําบลเขวาไร�ท่ีเคารพ  ดิฉันขอชี้แจงระเบียบเก่ียวกับการกําหนดสมัยประชุม  ตาม มาตรา  ๕๓  แห�ง   
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก6ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๖  ได6กําหนดว�า  “ในปYหนึ่งให6มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล6วแต�สภาองค�การบริหาร
ส�วนตําบลกําหนด แต�ต6องไม�เกินสี่สมัย วันเริ่ม สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 
ประจําปYให6สภาองค�การบริหารส�วนตําบลกําหนด  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให6มีกําหนดไม�เกินสิบห6าวัน 
แต�ถ6าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต6องได6รับอนุญาตจากนายอําเภอ” ประกอบกับข6อ (๒๐) และข6อ(๒๑)  
กําหนดว�า  “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปYระยะเวลาและวันเริ่มต6นประชุม  สมัยประชุม
สามัญประจําปYของแต�ละสมัยในปYนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปY ของปYถัดไปและระยะเวลาของสมัย
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ประชุมสามัญประจําปYสมัยแรกของปYถัดไป  ให6ประธานสภาท6องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปY 
สมัยแรก  ของแต�ละปY”โดยให6นําความใน (ข6อ๑๑) มาบังคับใช6โดยอนุโลม 

 

นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามระเบียบทุกท�านคงเข6าใจดี 
และขอนําเรียนให6ท�านสมาชิกสภาฯ ทราบว�า การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปYและระยะเวลาของแต�
ละสมัยนั้น ทางสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�ในสมัยท่ีแล6ว  ได6มีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประจําปY  ๒๕๕๕ ไว6สี่สมัย และได6ดําเนินการประชุมไปแล6วสามสมัยในปY ๒๕๕๕ นี้เหลือสมัยประชุมสามัญ
ท่ียังไม�ประชุมอึกหนึ่งสมัยคือสมัยท่ีสี่ กําหนดไว6ระหว�างวันท่ี ๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ การประชุมสภาฯให6
นับปYปฏิทินเปSนการกําหนดสมัยประชุมและให6นับต�อเนื่อง จึงขอให6ท�านนําหารือกับสมาชิกสภาฯเพ่ือ
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปY และสมัยประชุมสามัญประจําปYสมัยแรกของปYถัดไป 

   
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� เชิญสมาชิกทุกท�าน 

 

นายทวี  ดรละคร สมาชิสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๒๐ เสนอกําหนดสมัยประชุมขอให6
เหมือนเดิมเหมือนปYท่ีผ�านมา คือ สี่สมัยและในสมัยประชุมสามัญสมัยท่ีสี่ปY ๒๕๕๕ ระหว�างวันท่ี ๗-๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ และสมัยประชุมประจําปYสมัยแรกของปYถัดไปคือ ปY ๒๕๕๖ ระหว�างวันท่ี ๗-๒๑ 
กุมภาพันธ� มีกําหนด ๑๕ วัน 

 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� กล�าวมีผู6รับรองถูกต6อง มีท�าน
ผู6ใดจะเสนอเปSนอย�างอ่ืนหรือไม�     ถ6าไม�มีก็แสดงว�าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

มติท่ีประชุมเห็นชอบเป>นเอกฉันท�  ให6กําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปY พ.ศ. ๒๕๕๕  ประชุมสมัยท่ี๔ 
ระหว�างวันท่ี ๗-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕   
วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก  เริ่มระหว�างวันท่ี  ๗ -๒๑ กุมภาพันธ�  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ วัน 
 

๓.๔ การเลือกคณะกรรมการสภาท0องถ่ิน(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� เชิญปลัดองค�การบริหารส�วน
ตําบลชี้แจงระเบียบฯในการประชุม 
นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล ชี้แจงตามระเบียบฯว�าด6วยข6อบังคับการ
ประชุม ข0อ ๑๐๓ กําหนดไว6ว�า “ คณะกรรมการสภาท6องถ่ิน มี 2 ประเภท ดังนี้ 
                            (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด6วยสมาชิกสภาท6องถ่ิน มีจํานวนไม�   น6อยกว�า
สามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 
                            (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด6วยสมาชิกสภาท6องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได6เปSน
สมาชิกสภาท6องถ่ิน มีจํานวนไม�น6อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินเจ็ดคน 
                          ประกอบกับข0อ (๑๐๔) กําหนดว�า “ คณะกรรมการสภาท0องถ่ิน มีหน6าท่ีกระทํา
การหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู�ในกิจการของสภาท6องถ่ิน แล6วรายงานต�อสภาท6องถ่ิน “ข0อ 
(๑๐๗) ภายใต6บังคับข6อ (๑๐๓) “วิธีเลือกคณะกรรมการท6องถ่ิน ให6สมาชิกสภาท6องถ่ินหรือผู6บริหารท6องถ่ิน 
เสนอชื่อสมาชิกสภาท6องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม�ได6เปSนสมาชิกสภาท6องถ่ินแล6วแต�กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท6องถ่ินเปSนผู6เสนอต6องมีสมาชิกสภาท6องถ่ินรับรองไม�น6อยกว�า 2 คน ส�วนกรณีท่ีผู6บริหารท6องถ่ินเปSนผู6เสนอ
ไม�ต6องมีผู6รับรอง”การเสนอชื่อให6เสนอได6โดยไม�จํากัดจํานวน เว6นแต�ท่ีประชุมมีมติเปSนอย�างอ่ืน จึงขอแจ6งให6
ท่ีประชุมได6รับทราบคะ 
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นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� สมาชิกสภาฯทุกท�านคงเข6าใจ ซ่ึง
ในข6อ ๓.๔ นี้ กําหนดให6เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา เชิญทุกท�านเสนอชื่อผู6ท่ีเหมาะสม 

 

นายสมบูรณ�  ศิริพันธ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑   เสนอ นายคํานวณ สีลาโคตร 
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๕ 
นายคํา  สุทธิสาร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๕ รับรอง 
นางทองมี สีวอคํา   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ รับรอง 
 

นายถาวร คุณแสง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๖  เสนอ นายศักชัย มณีสาร สมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๖ 
นางสมบูรณ�  ชาภักดี สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๗ รับรอง 
นายประสิทธิ์ เหล�าเจริญ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๙ รับรอง 

 

นายทวี ดรละคร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๒๐   เสนอ นางทองมี สีวอคํา สมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
นายเสถียร  ศิริหลวง สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๘ รับรอง 
นางบุญมี ถาวรชัยเจริญ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๓ รับรอง 

 
 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ถามมีสมาชิกสภาท�านใด จะ
เสนอท�านอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม� ปรากฏว�าไม�มี ก็ถือว�าสมาชิกสภาผู6ท่ีถูกเสนอมาจํานวนสามท�านไดรับเลือก
เปSนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตามลําดับดังนี้  
                               ๑.นายคํานวณ  สีลาโคตร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๕ 
                               ๒.นายศักชัย  มณีสาร      สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๖ 
                               ๓.นางทองมี  สีวอคํา       สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีหน6าท่ีตรวจรายงานการประชุมสภาท6องถ่ิน แล6วให6ทําสําเนา
รายงานการประชุม ซ่ึงได6ตรวจสอบแล6วอย�างน6อยสองฉบับ เพ่ือให6สมาชิกสภาท6องถ่ินได6มีโอกาสตรวจดู
ก�อนเวลาประชุมไม�น6อยกว�าหนึ่งวัน  เพ่ือให6สภาท6องถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น  การแก6ไขถ6อยคําใน
รายงานการประชุมให6กระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาท6องถ่ิน ตามระเบียบฯ  ว�าด6วยข6อบังคับการประชุม 
ข6อ ๓๓ 

  
มติท่ีประชุม               เห็นชอบ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ัง
ได6รับรองผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาและนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� เม่ือการเลือกต้ังในวัน
อาทิตย�ท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศรับรองเม่ือวันท่ี ๓๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให6การบริหาร
ราชการท6องถ่ินเปSนไปอย�างต�อเนื่อง เพ่ือประโยชน�ของพ่ีน6องประชาชนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลได6
จัดทําหนังสือคําแถลงนโยบายแจ6งให6ทุกท�านทราบถึงแนวนโยบายในการดําเนินการตามภารกิจ เพ่ือให6
ถูกต6องตามระเบียบกฎหมายว�าด6วยการจัดต้ังองค�กรปกครองท6องถ่ิน สภาฯจึงบรรจุเข6าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท6องถ่ิน (ข6อ๑๒๓) จึงเรียนเชิญท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบล นายสุภาพ ผาบพุทธา 
แถลงนโยบายตามหนังสือท่ีมอบให6กับสมาชิกสภาฯทุกท�านในระเบียบวาระท่ี๔ 
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ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๔   เรื่องนายกองค�องค�การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
นายสุภาพ  ผาบพุทธา นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  แถลงนโยบาย 
                
เรียน   ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
         สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก6ไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ ตามมาตรา ๕๘ บัญญัติไว6ว�า ให6องค�การบริหารส�วนตําบลมีนายกองค�การบริหารส�วน
ตําบลคนหนึ่ง มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ประกอบกับมาตรา๕๘/๕ บัญญัติไว6ว�าให6นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบล โดยไม�มีการลงมติท้ังนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต�วันประกาศผลเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
            ประกอบกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได6มีมติในการประชุมครั้งท่ี ๑๑๙/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เห็นชอบประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ให6กระผม นาย
สภาพ ผาบพุทธา เปSนนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
            ดังนั้นในโอกาสนี้ กระผมจึงขอแถลงนโยบายให6ทุกๆท�านทราบถึงแนวนโยบาย ในการดําเนินการ
ตามภารกิจ ให6เกิดประโยชน�สูงสุดต�อพ่ีน6องประชาชนและประเทศชาติโดยรวมดังต�อไปนี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีมอบให0กับทุกท�าน) 
            -นโยบายด0านท่ี ๑ ด0านบริหารจัดการและพัฒนา 
            -นโยบายด0านท่ี ๒ ด0านโครงสร0างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
            -นโยบายด0านท่ี ๓ ด0านสังคมและสวัสดิการ 
            -นโยบายด0านท่ี ๔ ด0านเศรษฐกิจและอาชีพ 
            -นโยบายด0านท่ี ๕ ด0านการศึกษาและวัฒนธรรม 
            -นโยบายด0านท่ี ๖ ด0านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล0อม 
             -นโยบายด0านท่ี ๗ ด0านสาธารณสุข 
             สุดท6ายนี้กระผมเปSนอย�างยิ่งว�าการปฏิบัติหน6าท่ีในฐานะผู6บริหารท6องถ่ิน จะได6รับการสนับสนุน
และความร�วมมือ  ร�วมใจ  ร�วมคิด ร�วมพัฒนา จากทุกท�านเปSนอย�างดี ในการดําเนินนโยบายไปสู�การปฏิบัติ
ให6เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดนั้น ถึงประโยชน�สูงสุดของพ่ีน6องประชาชนตําบลเขวาไร�ทุกคน ขอขอบพระคุณครับ 

 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� แจ6งสมาชิกทุกท�านมีสิทธิ์ซักถาม
และอภิปรายท้ังในทางสนับสนุน และคัดค6านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายรวมถึงแผนการปฏิบัติและ
วิธีการเชิญทุกท�าน ดังนั้นเม่ือไม�มีท�านใดอภิปราย หรือซักถามเก่ียวกับนโยบายถือว�าท่ีประชุมรับทราบ
นโยบายของนายกองค�การบริหารส�วนตําบล ขอให6นายกองค�การบริหารส�วนตําบลปฏิบัติหน6าท่ีตามคําแถลง
นโยบายเพ่ือประโยชน�สูงสุดต�อพ่ีน6องประชาชนตําบลเขวาไร� 
 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  ๕      เรื่องอ่ืนๆ (ถ0ามี)    
นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� เชิญสมาชิกทุกท�านมีเรื่องใดท่ีจะ
เสนอหรือสอบถามประเด็นต�างๆท่ีสงสัยหรือไม� 
 

นายสมบูรณ�  ศิริพันธ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑   ขอแสดงความดีใจกับคณะ
ผู6บริหารในการได6รับเลือกต้ังจากพ่ีน6องประชาชน ด6วยในปYนี้คาดว�าจะเกิดภัยแล6ง แหล�งน้ําอุปโภค บริโภค
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คงจะมีปOญหามากอยากได6บ�อบาดาล อยากขอให6ปรับแผนพัฒนาเพ่ือการดําเนินการแก6ไขปOญหาความ
เดือดร6อน 

นายสุภาพ  ผาบพุทธา นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�   ในการพัฒนาตําบลคงจะต6องดําเนินการ
ในทุกด6านเพ่ือช�วยเหลือพ่ีน6องประชาชนตามสภาพปOญหาและความเดือดร6อน จะแก6ไขปOญหาในทุกๆเรื่อง
ตามอํานาจหน6าท่ี 

นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน   ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร�  กล�าวด6วยการประชุมสภาฯครั้ง
แรกในวันนี้ ดําเนินการตามระเบียบวาระครบถ6วน ขอขอบพระคุณทุกท�านในการประชุมสภาฯด6วยความ
เรียบร6อยพร6อมเพรียง เม่ือมีราชการท่ีสําคัญตามอํานาจหน6าท่ี และตามสมัยประชุมกําหนดจะเรียกประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระท่ีบรรจุ จึงปTดประชุมสภาฯครั้งแรก ขอขอบคุณ 

 

ปTดประชุม เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 

(ลงชื่อ)                                                ผู6จดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                                        (นางสาวสุกัลยา  สิงห�บุรมย�) 
                                เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
 
 คณะกรรมการสามัญฯ ได6ตรวจรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ครั้งแรก 
เม่ือวันท่ี         เดือน   ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕  เ แล6ว และรับรองว�าถูกต6องตามการดําเนินการประชุม 
ดังกล�าว 

 

   (ลงชื่อ)                                    คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

         (นายคํานวณ  สีลาโคตร) 
                    สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี ๑๕    
  
              (ลงชื่อ)                          คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

                    (นายศักชัย  มณีสาร) 
           สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี ๖ 

    

               ( ลงชื่อ)                                คณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

                    (นางทองมี  สีวอคํา) 
         สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลหมู�ท่ี ๑ 

   

 สภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� ได6รับรองรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบล 
ครั้งแรก แล6ว เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

  (ลงชื่อ)                        ผู6ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ                        

                                                       
                                       (นายประสิทธิ์  ดรหม่ัน) 
                                                        ประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเขวาไร� 
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